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A Házszabály 94. ~ (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1917 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslatot

terjesztem elő :

A Javaslat 16 . §-a (1) bekezdésének az alábbi módosítását javasolom:

(1) A Btk. 289 . §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek :
„(3) Aki a felszámolás elrendelését követően a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
törvényben előírt beszámoló-készítési, könyvvezetési vagy egyéb tájékoztatási kötelezettségének
nem tesz eleget, és ezzel a felszámolási eljárás eredményes lefolytatását részben vagy egészben
meghiúsítja, [vétséget] bűntettet követ el, és [két] három évig terjedő szabadságvesztéssel,
közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő .
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott cselekmény
a) az adott üzleti évet érintően a számvitelről szóló törvény szerinti megbízható és valós képet
lényegesen befolyásoló hibát idéz elő, vagy
b) az adott üzleti évet érintően a vagyoni helyzet áttekintését, illetőleg ellenőrzését meghiúsítja .
(5) A büntetés bűntett miatt az (1) bekezdés esetén három évig, a (3) és a (4) bekezdés esetén öt
évig terjedő szabadságvesztés, ha a cselekményt pénzügyi intézmény, biztosító, befektetési
szolgáltató, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőke alap-kezelő, tőzsdei,
elszámolóházi vagy központi értéktári tevékenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös
biztosító pénztár vagy magánnyugdíjpénztár körében követik el ."

INDOKOLÁS

Az ún. „adminisztratív esődbűntett" elkövetési magatartását az előterjesztő újrafogalmazta
és a tényállást a számviteli fegyelem megsértésének rendelkezései közé áthelyezte. Egyúttal a
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bűncselekményt a korábbi bűntetti alakzattal szemben vétségként határozta meg, büntetési
tételét pedig 3 évről 2 évre szállította le .

A javaslat az alábbiak szerint kifogásolható : az enyhítést az előterjesztő azzal indokolja, hogy
a csődtörvény 1992-es hatályba lépésekor a kiépülő piacgazdaság alapvető jogintézményét
jelentő jogi normában előírt új rend kialakítását és megszilárdítását, a szigorú adminisztratív
kötelezettségek megtartását viszonylag szigorú büntetőjogi védelemmel kellett segíteni és
biztosítani . Az időközben eltelt évek tapasztalatai alapján ez a törekvés sikeres volt, s ma már
nem indokolt minden területen a szigorú büntetőjogi védelem fenntartása .

Sajnálatos módon ezzel a vélekedéssel nem lehet egyetérteni. Jelenleg mintegy 20 .000
felszámolás van folyamatban, ebből közel 8 .000 2005-ben indult. A felszámolás alá vont
vagyon (hitelezői követelés) mintegy 400 mrd Ft . Éppen napjainkban a korábbinál jóval
indokoltabb a hitelezők, befektetők szigorúbb büntetőjogi védelme (lásd BAUMAG ügy) . Az
adminisztratív csődbűntett pedig különösen veszélyes, hiszen éppen arról szól, hogy az
elkövető a felszámolás elrendelését követően a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló törvényben előírt beszámoló-készítési, könyvvezetési vagy egyéb tájékoztatási
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel a felszámolási eljárás eredményes lefolytatását
részben vagy egészben meghiúsítja. Indokolt tehát a korábbi bűntetti alakzat fenntartása .

Ha pedig a cselekményt pénzügyi intézmény, biztosító, befektetési szolgáltató, árutőzsdei
szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi vagy
központi értéktári tevékenységet végző szervezet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár vagy
magánnyugdíjpénztár körében követik el, úgy a jelentős érdeksérelem lehetőségére tekintettel
indokolt a (3) bekezdés bevonása a súlyosabban minősülő esetek közé .

Budapest, 2007 . február 12 .

Dr. Dávid Ibolya
MDF
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